
op het Kempenhorst 
College in Oirschot

Begin je 
toekomst 



De wereld om ons heen verandert razendsnel door technologische 
ontwikkelingen, digitalisering, internationalisering en individualisering. 
Dat biedt volop kansen en mogelijkheden! Het is daarom belangrijk om 
je goed voor te bereiden op je toekomst. Ons onderwijs draagt bij aan de 
kwaliteiten die je hiervoor nodig hebt. 

Ons lesprogramma: breed en van alle markten thuis
Het Kempenhorst College biedt een breed en boeiend lesprogramma. 

De belangrijkste pijlers zijn:

  Persoonlijke ontwikkeling 
We investeren in persoonlijke ontwikkeling, zowel op school als erbuiten. 

Je ziet vooraf wat we willen bereiken en hoe we dat doen, bijvoorbeeld 

met loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

  Leerdoelen 
We werken vanuit leerdoelen. Zo weet je vooraf wat je moet kennen en 

kunnen. We volgen je leerproces en ontwikkelingsresultaten op de voet 

en we sturen bij als het nodig is.

  Duurzaamheid  
We leren je hoe je duurzaam handelt en waarom dat zo belangrijk is.

  Brede vorming 
In de wereld van nu heb je veel meer nodig dan alleen kennis.  

Daarom focussen we op 21st century skills, zoals samenwerken,  

een ondernemende houding en gedrag, kritisch denken, creativiteit  

en digitale vaardigheden. We leiden je op tot een verantwoordelijke  

en goede (wereld)burger die kritisch, nieuwsgierig en integer is.  

Ook vinden we het belangrijk dat je openstaat voor verschillen en 

overeenkomsten tussen groepen mensen. Je waardeert culturen  

en voelt je verantwoordelijk voor maatschappelijke vraagstukken.

Op het 
Kempenhorst 
College draait 
het om jou!
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We willen je op het Kempenhorst College goed 
onderwijs bieden. Dat is ons hoogste doel! Dit doen 
we met een vernieuwende en uitdagende aanpak, 
die in verbinding staat met de omgeving. Maar ook 
met bevlogen en enthousiaste medewerkers, een 
positief leerklimaat en een veilige leeromgeving.

Regionale school voor vmbo
Het Kempenhorst College is een school voor vmbo 

(voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) met een 

regiofunctie. Naast leerlingen uit Oirschot komen veel 

leerlingen uit de omgeving naar onze school. 

Wij bieden de volgende leerwegen aan:

Onderbouw:
  Basisberoepsgerichte leerweg met leertuin

  Basis-Kaderberoepsgerichte leerweg 

met leerstof op kaderniveau

 Theoretische leerweg (TOPm)

Bovenbouw:
 Basisberoepsgerichte leerweg

 Kaderberoepsgerichte leerweg

 Theoretische leerweg (TOPm)

Het vmbo duurt vier jaar en in de bovenbouw bieden we 

zeven profielen aan. Vanaf pagina 10 vind je specifieke 

informatie per leerweg.

Veilige leeromgeving
Ons mooie en moderne schoolgebouw biedt een 

veilige leeromgeving. De school is ingedeeld in 

kleinschalige, overzichtelijke en herkenbare ruimtes. 

Zo weet je al snel de weg en voel je je vrijwel meteen 

op je gemak. De onder- en bovenbouw hebben een 

aparte fietsenstalling, ingang en lokalen. Ook zijn er 

aparte pauzes, zodat je in alle rust kunt bijkomen van 

de lessen.

Leerlingbegeleiding
Op het Kempenhorst College kun je rekenen op 

een uitstekende begeleiding. Om te bepalen of je 

in aanmerking komt voor extra ondersteuning staat 

jouw ondersteuningsvraag altijd centraal.

goed 
onderwijs

Ons hoogste doel: 
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Je maakt zelf je keuzes
Naast de vakspecifieke kennis die je opdoet, vul je een 

deel van het onderwijsprogramma zelf in. Je maakt dus 

veel eigen keuzes, je neemt zelf verantwoordelijkheid en 

je bepaalt zelf voor een deel het leerproces. Natuurlijk 

helpen we je hierbij! Ook creëren we extra uitdaging en 

ruimte om samen je talenten te ontdekken, ontwikkelen 

en benutten.

Je eigen leercoach
Op het Kempenhorst College heb je een eigen leercoach. 

Hij of zij helpt je bij het maken van keuzes en coacht je 

tijdens het leerproces. We vinden het belangrijk dat je 

regelmatig contact hebt met je leercoach. Je staat er dus 

nooit alleen voor! Als blijkt dat je meer hulp nodig hebt, 

zorgen we voor passende ondersteuning en begeleiding.

We hebben een manier van lesgeven ontwikkeld die boeiend is 
en jou motiveert. In schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met dit 
onderwijssysteem, waarin jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat 
en je zelf keuzes mag maken over je leerproces. Op leerpleinen werk je in 
groepjes of alleen aan je leerdoelen. Omdat we kiezen voor contextrijk 
onderwijs, zie je direct wat je bij bedrijven en instellingen kunt doen met 
wat je leert.

Het draait om jou 
In ons onderwijssysteem staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal; 

zelf kiezen, zelf doen en zelf groeien dus. Zo doe je niet alleen kennis op 

maar ontwikkel je ook vaardigheden, zoals plannen, verantwoordelijkheid 

nemen, samenwerken en reflecteren. Dit heb je later allemaal hard nodig bij 

je vervolgstudie. Op deze manier ga je ook steeds meer zelf bepalen hoe en 

wat je leert, waar je naartoe wilt en hoe je toekomst eruitziet.
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Ons onderwijsconcept:
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Tegenwoordig zijn we 24/7 met elkaar verbonden. 
De wereld is kleiner dan ooit en in ons land - zeker in 
onze regio - wonen en werken mensen vanuit de hele 
wereld. Bijvoorbeeld in de hightech maakindustrie, 
technologische innovatie en design. Daarom is ons 
onderwijs gericht op de praktijk en op diversiteit. 
Dat zien we als waardevol voor jou en voor de 
kwaliteit van ons onderwijs.

Samenwerken met partners
Op het Kempenhorst College kiezen we voor contextrijk 

onderwijs. Dit houdt in dat je veel meer doet dan 

alleen leren in de schoolbanken. Ook buiten school 

doe je waardevolle kennis en ervaring op, bijvoorbeeld 

via projecten en stages. Die organiseren we vaak in 

samenwerking met partners. Verder koppelen we 

leerdoelen aan de dagelijkse omgeving. Zo snap je veel 

beter waarom je dingen leert en sla je het beter op. 

Ook maakt het leren afwisselender en dus leuker! Als 

Sterk Techniek School leggen we extra nadruk op alle 

facetten van de moderne techniek.

leren binnen
én buiten 
school 

Contextrijk onderwijs: 
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Bovenbouw – klas 3 en 4
Is Kaderniveau geen optie, dan stroom je door naar klas 3 

en later klas 4 van de Basisberoepsgerichte leerweg. 

Op basis van je interesses en talenten kies je een van 

deze profielen:

 Economie & Ondernemen

 Groen

 Zorg & Welzijn

 Produceren, Installeren & Energie

 Bouwen, Wonen & Interieur

 Media, Vormgeving & ICT

 Dienstverlening & Producten

Ook kies je vier beroepsgerichte keuzevakken. 

Twee horen bij je gekozen profiel en twee mogen uit  

een ander profiel komen. Eén keuzevak volg je in klas 3, 

de andere drie in klas 4. Past leren in een bedrijf beter bij 

je dan alleen leren op school, dan kun je in klas 4  

het leerwerktraject (LWT) doen. 

Bovenbouw: 
de voordelen op een rij 
Leren:

 In de praktijk in onze moderne praktijkruimtes

 Deels buiten school tijdens je stage

 Omgaan met moderne technieken bij alle profielen

 Zelfstandig worden in je schoolcarrière en loopbaan

Begeleiding:
 In klas 3 en 4 door (in principe) dezelfde 

 leercoach en leerlingcoördinator

 Bij het leren door kleinere groepsgroottes

 Bij het plannen

 Bij je keuzes voor leerjaar 3 en 4

 Bij je keuze voor een vervolgopleiding

Onderbouw – klas 1 en 2
Mag je naar Basis of Basis/Kader, maar vindt je 

basisschool dat je extra ondersteuning nodig hebt? 

Dan begin je in de Basisberoepsgerichte leerweg met 

leertuin. Je komt in een kleine klas, waarin je extra 

ondersteuning kunt krijgen. Leren doen we via onze 

leertuin, waar je werkt met weektaken. Je krijgt geen 

huiswerk, maar werkt op school aan je weektaak. 

Heel overzichtelijk dus. Na klas 1 stroom je in klas 2 door 

naar Basis. Als alles heel goed gaat, kun je doorstromen 

naar Kaderniveau.

Onderbouw: 
de voordelen op een rij

 Kleine groepsgrootte

 Extra lesassistentie

  Goede begeleiding door (in principe)  

dezelfde leercoach en leerlingcoördinator

 Rekenen en taal binnen het rooster

 Meer aandacht voor praktische vaardigheden

  Eigen gebouw verbonden met de school

Basis-
beroeps-
gerichte 
leerweg
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Bovenbouw – klas 3 en 4
In de bovenbouw kies je op basis van je interesses 

en talenten een van deze profielen:

• Economie & Ondernemen

• Groen

• Zorg & Welzijn

• Produceren, Installeren & Energie

• Bouwen, Wonen & Interieur

• Media, Vormgeving & ICT

• Dienstverlening & Producten

Ook kies je vier beroepsgerichte keuzevakken. Twee 

vakken horen bij je gekozen profiel en twee mogen uit 

een ander profiel komen. Eén keuzevak volg je in klas 3, 

de andere drie in klas 4.

Bovenbouw: 
de voordelen op een rij 
Leren:

 In de praktijk in onze moderne praktijkruimtes

 Deels buiten school tijdens je stage

 Omgaan met moderne technieken bij alle profielen

 Zelfstandig worden in je schoolcarrière en loopbaan

Begeleiding:
  In klas 3 en 4 door (in principe) dezelfde leercoach  

en leerlingcoördinator

 Bij het leren en plannen

 Bij je keuzes voor leerjaar 3 en 4

 Bij je keuze voor een vervolgopleiding

Onderbouw – klas 1 en 2
Leerlingen met een advies Basis/Kader, Kader of Kader/

Theoretische leerweg starten in een Basis/Kaderklas. 

Je krijgt les op Kaderniveau. Tijdens het schooljaar wordt 

duidelijk naar welke leerweg je in klas 2 gaat. 

Kun je het aan, dan ga je naar een Kaderklas. Bij twijfel 

volg je ook het tweede jaar in een Basis/Kaderklas. 

Of je kiest voor een Basisklas. Opstromen naar vmbo-T 

is soms ook mogelijk.

Onderbouw: 
de voordelen op een rij

 Alle tijd om de meest passende leerweg te kiezen

 Je volgt praktijkgericht en contextrijk onderwijs

 We betrekken je actief bij het onderwijs

 We werken met leerdoelen

  Goede begeleiding door (in principe)  

dezelfde leercoach en leerlingcoördinator

 Een eigen plek in de school

Kader-
beroeps-
gerichte 
leerweg
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Doorstromen naar mbo of havo
Met je TOPm-diploma kun je doorstromen naar mbo 

of havo. In de onderbouw leer je jezelf goed kennen, 

ontwikkel je vaardigheden en oriënteer je je op de 

verschillende profielen. Dit doen we grotendeels met 

projectlessen. In de bovenbouw leer je ‘praktisch’ met 

opdrachten van bedrijven en in samenwerking met 

vervolgopleidingen. Dit noemen we ‘de Nieuwe Leerweg’.

De Nieuwe Leerweg
Vanaf 2024 is ‘de Nieuwe Leerweg’ een wettelijke eis. 

Omdat we erg geloven in dit praktijkgerichte programma, 

is het Kempenhorst College vanaf 2021 hiervoor  

een pilotschool.

Stromen in de bovenbouw
In leerjaar 1 en 2 van TOPm bereiden we je voor op een 

‘stroom’ in de bovenbouw: Alfa, Bèta of PGP. Bij elke 

stroom hoort een passend programma, met vaste vakken 

en keuzevakken. Bij PGP (praktijkgericht programma) 

volg je in plaats van één AVO-vak een praktische variant 

van een vak. Op onze school draaien we een landelijke 

pilot met de stroom PGP. Kies je voor PGP dan volg 

je een praktijkgericht programma van Economie & 

Ondernemen. Vanaf schooljaar 2024/2025 wordt de 

stroom PGP voor vmbo Theoretische leerweg en mavo 

verplicht. Vanaf dat schooljaar kun je mogelijk meer 

praktijkgerichte programma’s volgen bij ons op school.

Met een advies Theoretische leerweg (TL) of TL/havo 
kun je starten aan vmbo Theoretische leerweg op 
maat, kortweg TOPm. Soms kan dit ook met een advies  
Kader/Theoretische leerweg. Op TOPm volg je veel 
theorievakken. Daarnaast gebruiken we allerlei 
werkvormen en de praktijkmogelijkheden  
van onze school. 

TOPm: 
De voordelen op een rij

 Oog voor elke leerling

 Een eigen plek in de school

  Leercoaches die je leren leren en leren jezelf  

te ontwikkelen

  Breed aanbod van AVO-vakken (Algemeen Vormend 

Onderwijs) en actieve projectlessen

 Onderwijs buiten school

 Werken met laptops en boeken

  Mogelijkheid om Engels op een hoger niveau  

(Anglia Engels) te volgen

Je eigen keuzes maken
TOPm is volop in ontwikkeling, net als jijzelf. Tijdens je 

opleiding ga je steeds meer eigen keuzes maken en zelf de 

regie nemen. Zo bepaal je geleidelijk aan steeds meer hoe 

en wat je leert en waar je naartoe wilt. Uiteraard begeleidt 

je leercoach je hierbij.

Theoretische 
leerweg 
(TOPm)
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Wij hopen dat je enthousiast bent over onze school 
en we kijken ernaar uit om jou te ontmoeten! Heb je 
na het lezen van deze folder nog vragen, kijk dan op 
groep8.kempenhorst.nl.

Aanmelden
Kom met je ouder(s) of verzorger(s) naar onze school 

om je aan te melden. Kijk op groep8.kempenhorst.nl 
wanneer de aanmelddagen voor het nieuwe schooljaar 

zijn. Je bent van harte welkom!

groep8.kempenhorst.nl

Meer info & 
aanmelden

Eikenbussel 1, 5689 AA Oirschot | kempenhorst.nl

Welkom op 
onze fijne 
school!


